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Keindahan Desa Sembalun, Lombok Timur – NTB dengan perpaduan perbukitan, lahan pertanian 
dan perkampungan yang dapat dilihat dari puncak bukit Pergasingan Sembalun.

(Sumber: Bastian AS & Tim)
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LATAR 
BELAKANG

Pada tahun 2020, dunia menghadapi guncangan besar. Pandemi 
COVID-19 tak hanya merenggut nyawa manusia, tapi juga 
mengubah tatanan masyarakat secara menyeluruh. Angka 
kemiskinan meningkat tajam, puluhan negara masuk ke jurang 
resesi, dan jumlah pengangguran menjulang. Laporan terbaru Bank 
Dunia bahkan memperkirakan 115 juta orang di seluruh dunia akan 
jatuh miskin, jumlah tertinggi sejak krisis ekonomi pada 1998. Di 
saat yang sama, angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
dan anak putus sekolah melonjak. 

Kenyataan yang pahit. Pandemi telah menghambat pencapaian 
agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sebuah komitmen global dan 
nasional yang berupaya menyejahterakan masyarakat, mendorong 
pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. 

Tapi seiring berjalannya waktu, terlihat bahwa konsep TPB 
memainkan peranan penting dalam pemulihan tatanan masyarakat 
pasca COVID-19. Seperti dimuat di Sustainable Development 
Report (SDR) 2020, beberapa negara di Asia Timur dan Asia Selatan, 
yang memiliki skor Indeks TPB tinggi, terbilang dapat menangani 
pandemi COVID-19 dengan efektif. 

Kita membutuhkan aksi serentak dari pembuat kebijakan, pelaku 
bisnis, masyarakat sipil, dan komunitas ilmiah. Kita semua perlu 
bekerjasama untuk mengidentifikasi solusi bagi krisis saat ini, serta 
krisis lain yang bisa terjadi di masa datang. Kita harus menguatkan 
kemitraan, meningkatkan kolaborasi, serta menjalin solidaritas 
untuk mendukung komunitas-komunitas yang paling rentan. 

Dalam rangka mendukung hadirnya solusi efektif di masa penuh 
tantangan ini, pada akhir 2020, LOCALISE SDGs telah melakukan 
lima riset yang berkaitan erat dengan berbagai kendala yang 
dihadapi pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 di 
Indonesia. Topik yang dikaji adalah penganggaran pemerintah 
daerah, data penerima bantuan sosial, kesadaran kolektif 
masyarakat, dampak sosial pandemi, serta pemulihan sektor 
pariwisata. Rangkuman riset dan berbagai data penting inilah yang 
kami sajikan dalam laporan sintesis berikut. 
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RISET-RISET 
LINTAS 

SEKTORAL 
LOCALISE SDGs

Indonesia, negara dengan populasi terpadat keempat di dunia, 
menghadapi tantangan masif di masa pandemi ini. Dengan lebih 
dari 2 juta kasus COVID-19 dan jumlah kematian yang sudah 
melebihi 50 ribu jiwa, Indonesia masih terus berjuang untuk 
mengendalikan situasi dengan berbagai cara. Riset-riset berikut ini 
menelaah pandemi COVID-19 di Indonesia dari berbagai sisi, untuk 
membantu mencari solusi dalam memaksimalkan penanganan 
pandemi.

Riset 1
Kesadaran   Kolektif   sebagai   Kunci   dalam   Membangun   Ketahanan  
 Masyarakat   Saat   dan   Pasca   Pandemi   COVID-19 
Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk 
merespons pandemi global ini. Salah satunya adalah dengan 
menerapkan konsep Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), untuk 
mendorong keberlanjutan pembangunan di tengah pandemi. 
Konsep ini menitikberatkan pada inklusi protokol kesehatan ke 
dalam kegiatan sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi. Namun, 
diseminasi informasi dari pemerintah kerap dianggap belum efektif 
dalam membangun kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat. 
Pelanggaran protokol kesehatan dan munculnya berbagai klaster 
COVID-19 akibat kegiatan ekonomi maupun kerumunan massa 
masih terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran kolektif 
terkait risiko penularan COVID-19 belum terbangun secara optimal. 
Kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas upaya 
komunikasi informasi untuk memutus penularan COVID-19. Apakah 
penyebarluasan informasi saja sudah cukup untuk mendorong 
perubahan perilaku?

Riset 2
Pemulihan Ekonomi Pariwisata: Tinjauan Kebijakan dan Kemitraan 
di Tiga Lokasi dalam Konteks Pandemi COVID-19
Penelitian ini mengkaji geliat sektor pariwisata di Desa 
Nglanggeran, Kota Sawahlunto, dan Provinsi Sulawesi Selatan di 
tengah pandemi COVID-19. Desa Nglanggeran memiliki industri 
pariwisata berbasis alam dengan tingkat partisipasi tinggi dari 
penduduk desa. Di masa pandemi ini, masyarakat Nglanggeran 
masih memiliki sumber penghasilan lain seperti pertanian dan 
peternakan. Sementara itu, Kota Sawahlunto, yang dikenal 
sebagai geopark, sempat menjadi zona merah COVID-19. Upaya 
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pemulihan dilakukan melalui berbagai kegiatan virtual, inovasi produk 
songket, dan penjualan cendera mata secara daring. Lalu di Provinsi 
Sulawesi Selatan, upaya pemulihan tertahan oleh kendala pendataan 
dan partisipasi masyarakat dalam melawan pandemi. Secara umum, 
penelitian ini menunjukkan bahwa industri pariwisata sangat rentan. 
Penelitian ini juga menyimpulkan, untuk mempertahankan pariwisata 
di masa pandemi, pendekatan bottom-up harus menjadi prioritas. Tak 
kalah penting, pemulihan sektor pariwisata harus dilakukan bersamaan 
dengan pemulihan kesehatan masyarakat.

Riset 3
Realokasi Anggaran dan Penyesuaian (Refocusing) Program: Tantangan 
dan Respons Pemerintah Daerah Hadapi Pandemi
Ada tiga fokus utama penyesuaian program pemerintah di 
masa pandemi: layanan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan 
penanggulangan dampak ekonomi. Sayangnya, pembelanjaan 
anggaran tersendat karena beberapa kendala. Salah satu tantangannya 
adalah desain penanganan pandemi yang memakai model campuran 
collaborative-governance dengan asas pemerintahan otonomi, 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Lalu, ada kendala realisasi 
program. Tekanan fiskal di sisi penerimaan pun membuat belanja 
investasi dan pelaksanaan proyek infrastruktur terhenti. Mesin birokrasi 
tak bergerak dalam kekuatan penuh, sehingga Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) tidak bisa berfungsi optimal. Karena itu, 
penelitian ini berusaha menyediakan rekomendasi kebijakan  untuk 
membantu pemerintah daerah memulihkan ekonomi nasional di tengah 
pandemi COVID-19 di Indonesia.

Riset 4
Adaptasi Kebiasaan Baru: Sinkronisasi Kualitas Data untuk Jaring 
Pengaman Sosial
Saat ini, pemerintah telah menetapkan berbagai program Jaring 
Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat lapisan bawah, dengan 
penganggaran dana hingga 110 triliun rupiah. Sayangnya masih ada 
beberapa kendala terkait sinkronisasi data JPS, yaitu kurangnya akurasi 
data, banyaknya jumlah data, banyaknya indikator penerima JPS, serta 
lemahnya koordinasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. Pemerintah daerah juga harus menghadapi kekurangan Sumber 
Daya Manusia (SDM), sarana, infrastruktur, dan sumber dana untuk 
memverifikasi data JPS. Riset ini berusaha memaparkan dua isu krusial. 
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Yang pertama adalah cara pemerintah mengelola sinkronisasi data, 
untuk memastikan kesesuaian kriteria penerima JPS . Yang kedua, 
praktik baik atau inovasi yang dapat memastikan kesesuaian kriteria 
para penerima JPS ini.

Riset 5
Dampak Sosial Pandemi COVID-19
Riset ini memetakan kebijakan pemerintah serta berbagai dampak 
sosial yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Studi kasus dilakukan 
di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Kota Gorontalo, dan Kota 
Mataram. Riset ini juga mengeksplorasi langkah-langkah pemerintah 
daerah dalam menangani dampak sosial di tengah pandemi, serta 
fokus mereka pada pencapaian TPB. Riset ini menunjukkan pentingnya 
kebijakan yang terkait dengan kerja sama lintas sektor. Selain itu, riset 
ini juga menunjukkan betapa krusialnya pelayanan publik dan bantuan 
sosial – keduanya bisa dimaksimalkan dengan cara mengintegrasikan 
data kesehatan, sosial, dan ekonomi. 
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RINGKASAN 
EKSEKUTIF

Laporan sintesis ini dibagi menjadi beberapa bagian, sesuai dengan 
aspek-aspek yang terkandung di dalam riset-riset lintas sektoral 
yang telah dilakukan oleh LOCALISE SDGs. Berikut adalah beberapa 
temuan dalam riset-riset yang mengambil tempat di berbagai 
daerah di Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini.

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Pengendalian SDM sangatlah penting untuk menjawab berbagai 
tantangan dalam tubuh birokrasi, terutama di masa krisis seperti 
ini. Berbagai kendala di bidang SDM harus ditindaklanjuti dengan 
cepat, karena SDM adalah salah satu fondasi bagi kemajuan negara 
sekaligus pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). 
Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kemampuan adaptif 
SDM di tingkat pemerintahan desa, kelurahan, kabupaten, kota dan 
provinsi. Kemampuan adaptif terdiri dari beberapa aspek, antara 
lain kapasitas untuk bertindak cepat, kapasitas berpikir ke depan, 
kapasitas berpikir realistis dan strategis, serta kapasitas untuk 
mengadopsi pembelajaran. 

KESADARAN 
Saat ini, di Indonesia kesadaran kolektif tentang risiko penularan 
COVID-19 belum terbangun secara optimal. Laporan sintesis 
ini menjelaskan bahwa strategi komunikasi untuk membangun 
kesadaran masyarakat harus dilakukan bersamaan dengan 
pembangunan ketahanan sosial-ekonomi. Sebab, dalam kondisi 
krisis seperti di masa pandemi ini, upaya komunikasi informasi 
saja tidak cukup. Harus ada lingkungan yang mendukung (enabling 
environment), seperti penguatan aspek sosial ekonomi dan 
ketepatan sistem komunikasi. Dengan begitu, kesadaran di tengah 
masyarakat dapat ditumbuhkan secara maksimal.

KOORDINASI
Koordinasi adalah hal mendasar dalam penguatan organisasi. 
Dalam konteks pemerintahan, salah satu cara untuk menguatkan 
koordinasi adalah dengan menerapkan manajemen polisentris. 
Ini adalah sistem pengelolaan yang memberi kewenangan pada 
pemerintah daerah untuk membuat keputusan serta berinovasi, 
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

KEMITRAAN
Pemerintah daerah harus meningkatkan kemitraan yang lebih 
inklusif, untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB) di Indonesia. Untuk memastikan tak ada seorang pun yang 
ditinggalkan dalam penanganan pandemi COVID-19 di berbagai 
daerah, pemerintah daerah harus menjalin kemitraan yang solid 
dengan masyarakat dan berbagai organisasi masyarakat sipil. 
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Lanskap tata kota atau permukiman di Kota Jayapura.  
(Sumber: Bastian AS & Tim)



11Denyut Dunia yang Tak Lagi Sama

SUMBER 
DAYA 

MANUSIA

Di Indonesia, salah satu pukulan terbesar pada masa pandemi ini 
adalah tingginya angka kematian Sumber Daya Manusia (SDM) di 
bidang kesehatan. Di negara ini bahkan angkanya menjadi tertinggi 
di Asia. Hingga pertengahan Juni 2021, tercatat 974 orang petugas 
medis dan kesehatan di Indonesia telah kehilangan nyawanya.1 

Di awal tahun 2021, Satuan Penanganan COVID-19 telah 
membentuk bidang baru, yaitu Bidang Perlindungan Tenaga 
Medis dan Kesehatan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga 
telah memulai vaksinasi COVID-19 bagi para tenaga medis dan 
kesehatan di Indonesia. Hingga pertengahan Juni, lebih dari 
1.400.000 tenaga medis telah menerima dosis lengkap vaksin 
mereka. Pemerintah Indonesia menargetkan lebih dari 1.500.000 
tenaga medis dan kesehatan yang mendapatkan vaksin COVID-19.2

Kurangnya Kapasitas Adaptif
Terkait dengan birokrasi, harus diakui bahwa kendala di bidang 
SDM adalah salah satu isu klasik yang kerap muncul. Pengendalian 
SDM sangatlah penting untuk menjawab berbagai tantangan 
dalam tubuh birokrasi, terutama di masa krisis seperti ini. Berbagai 
kesulitan di bidang SDM harus ditindaklanjuti dengan cepat, karena 
SDM adalah salah satu fondasi bagi kemajuan negara sekaligus 
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). 

Salah satu kendala di sektor SDM ini terlihat ketika perangkat 
daerah di berbagai area di Indonesia dituntut untuk merespons 
berbagai dampak pandemi, dengan kecepatan tinggi. Proses 
verifikasi dan validasi data penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) 
terhambat karena minimnya kapasitas SDM. 

Salah satu riset LOCALISE SDGs, yaitu “Adaptasi Kebiasaan 
Baru: Sinkronisasi Kualitas Data untuk Jaring Pengaman Sosial” 
memperlihatkan bahwa SDM pemerintah daerah belum memiliki 
kapasitas adaptif yang cukup. Ini adalah kapasitas yang terdiri 
dari kemampuan seseorang ketika mengidentifikasi dan menyusun 
rencana untuk mengurangi dampak bencana (mitigasi risiko); 
kemampuan melihat realitas perbaikan kinerja; kemampuan 
mengadopsi pembelajaran; dan kemampuan bertindak cepat.3 

Lebih lanjut, riset ini menunjukkan bahwa program peningkatan 
kapasitas (capacity building) yang telah berjalan belum berjalan 
secara optimal, terutama dalam meningkatkan kapasitas adaptif 
SDM pemerintah daerah. Di Kota Makassar misalnya, petugas 
pendata di level kelurahan belum mampu memvalidasi dan 

1 www.kompas.id/baca/
kesehatan/2021/06/23/nakes-
meninggal-karena-covid-19-
kembali-meningkat

2 www.beritasatu.com/
kesehatan/790441/237-juta-
orang-di-indonesia-sudah-
divaksinasi-covid19-dosis-1

3 Riset 4, Adaptasi Kebiasaan 
Baru: Sinkronisasi Kualitas Data 
untuk Jaring Pengaman Sosial

I
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memverifikasi data secara efektif, di tengah keterbatasan regulasi 
dan kewenangan dalam menjalankan tugas. Pemerintah kota 
belum memberikan Standard Operating Procedure (SOP) pendataan 
dan penyaluran bagi para petugas ini. Selain itu, kompetensi para 
petugas pendataan dari Dinas Sosial hingga level RT juga masih perlu 
ditingkatkan. Proses pendataan perlu lebih melibatkan berbagai unsur 
masyarakat sipil. Untuk mengoptimalkan pendataan, Pemerintah Kota 
Makassar perlu meningkatkan kolaborasi multi-pihak, terutama untuk 
mengawal sinkronisasi data program JPS.4

Riset ini juga menemukan beberapa inovasi daerah untuk sinkronisasi 
data, namun aspek keberlanjutan untuk peningkatan kapasitas adaptif 
SDM masih perlu ditingkatkan. Inovasi daerah muncul dari inisiatif 
institusi, yang menerbitkan kebijakan daerah untuk meningkatkan 
akurasi data JPS. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah. Mereka membuat basis data sementara, untuk mengelola 
data masyarakat yang terdampak pandemi, dengan memakai Sistem 
Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 
(SIKS-DJ). Pemerintah provinsi memperbaiki data penerima bantuan 
sosial pangan dengan memakai aplikasi ini, yang sebenarnya dirancang 
untuk mendukung pengentasan kemiskinan di era digital.

Hambatan di Realisasi Anggaran dan Kurangnya Koordinasi
Kendala SDM lainnya terkait dengan penganggaran daerah. Riset 
LOCALISE SDGs yang bertajuk “Realokasi Anggaran dan Penyesuaian 
(Refocusing) Program: Tantangan dan Respons Pemerintah Daerah 
Hadapi Pandemi” menunjukkan bahwa tidak semua perangkat daerah 
memahami regulasi penanggulangan dampak COVID-19 sebagai acuan 
kerja pemerintah daerah. Beberapa kepala daerah cenderung berhati-
hati dalam melakukan belanja di masa pandemi ini. Selain karena 
mereka harus memperhatikan arus kas (cashflow) pendapatan daerah, 
beberapa perangkat daerah juga masih kurang memahami regulasi 
tentang penanggulangan pandemi. Beberapa perangkat daerah memiliki 
kecenderungan untuk khawatir terjerat kasus hukum ketika memproses 
anggaran. Kekhawatiran dan keterbatasan pengetahuan ini akhirnya 
menghambat proses realokasi hingga realisasi anggaran.5

Selain itu, riset “Pemulihan Ekonomi Pariwisata: Tinjauan Kebijakan 
dan Kemitraan di Tiga Lokasi dalam Konteks Pandemi COVID-19” juga 
menunjukkan perlu ada peningkatan koordinasi antara pemerintah 
daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang pelatihan 
(capacity building) bagi para pelaku pariwisata. Sudah ada berbagai 
program peningkatan SDM di sektor pariwisata, tapi perlu ada program 
yang lebih terintegrasi dan inklusif, tidak hanya melibatkan aktor-aktor 
yang sudah ahli.6 

4 Riset 4, Adaptasi Kebiasaan 
Baru: Sinkronisasi Kualitas Data 
untuk Jaring Pengaman Sosial

5 Riset 3, Realokasi Anggaran 
dan Penyesuaian (Refocusing) 
Program: Tantangan dan 
Respons Pemerintah Daerah 
Hadapi Pandemi

6 Riset 2, Pemulihan Ekonomi 
Pariwisata: Tinjauan Kebijakan 
dan Kemitraan di Tiga Lokasi 
dalam Konteks Pandemi 
COVID-19
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7 Riset 2, Pemulihan Ekonomi 
Pariwisata: Tinjauan Kebijakan 
dan Kemitraan di Tiga Lokasi 
dalam Konteks Pandemi 
COVID-19

Salah satu contohnya terjadi di Kota Sawahlunto. Dinas Pariwisata telah 
menggelar beberapa kegiatan pelatihan di kota yang memiliki geopark 
ini, tapi masyarakat masih membutuhkan pelatihan khusus tentang 
seluk beluk gua dan pembuatan kerajinan tangan. Selain itu, masih 
banyak warga di pedesaan yang belum paham sepenuhnya tentang 
konsep geopark dan geowisata. Hal ini menunjukkan kebutuhan besar 
untuk model kerja sama yang terintegrasi antar berbagai pemangku 
kepentingan di kota ini.7 

Memahami Kebutuhan Masyarakat
Ada berbagai usaha yang telah dilakukan untuk mengurai berbagai 
kendala di bidang SDM ini. Di Kota Sawahlunto, misalnya. Hambatan 
yang terjadi di kota ini menunjukkan bahwa sebagian besar inisiatif 
yang bersifat top-down memerlukan waktu lebih lama dan dinamika 
yang cukup kompleks dalam implementasinya. Karena itu, program 
peningkatan SDM perlu bersifat bottom-up agar lebih efektif dan tepat 
sasaran. OPD pun lalu bergerak untuk menindaklanjuti kebutuhan ini. 
Petugas telah membuat forum diskusi daring dan mulai menyebarkan 
informasi, dengan cara berkumpul secara informal bersama warga di 
dekat lokasi geopark. 

Praktik baik lainnya bisa dilihat di Desa Nglanggeran, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY). Proses pemulihan pariwisata di desa 
ini bersifat bottom-up, dan hampir semua prosesnya diinisiasi oleh 
perwakilan warga desa yang bekerja sama dengan perangkat desa. 
Kolaborasi dilakukan bersama berbagai pemangku kepentingan, 
termasuk Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Provinsi 
DIY. 

Meningkatkan Kemampuan Adaptif
Cara lain untuk mengatasi masalah di bidang SDM adalah dengan 
meningkatkan kemampuan adaptif SDM di tingkat pemerintahan 
desa, kelurahan, kabupaten, kota dan provinsi. Peningkatan kapasitas 
ini meliputi pendidikan dan pengorganisasian staf seperti pelatihan, 
rekrutmen, pembangunan kesadaran, pelatihan, dan bimbingan teknis. 
Semua hal ini bertujuan meningkatan kemampuan adaptif (adaptive 
capability), yaitu kapasitas untuk bertindak cepat, kapasitas berpikir ke 
depan, kapasitas berpikir realistis dan strategis, serta kapasitas untuk 
mengadopsi pembelajaran. 

Perlu ada inovasi untuk koordinasi internal, antar sektor dan antar level 
dengan kemampuan adaptif yang bertumpu pada kemampuan berpikir 
yang lebih terbuka, adopsi pikiran, pendapat, ide-ide lain di luar kerangka 
berpikir bertindak cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi.
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Misalnya, inovasi pendataan dengan pendekatan berbasis masyarakat 
sebagai subyek data. Masyarakat bisa secara mandiri mengisi data 
mengenai kondisi sosial ekonominya di masa pandemi, melalui aplikasi 
yang dibuat pemerintah desa untuk menentukan penerima JPS. Sistem 
seperti ini mendorong aparat pemerintah desa untuk mengambil 
keputusan berbasis data, bersikap terbuka terhadap masukan dari 
masyarakat, dan mendistribusikan bantuan secara merata.

Di masa pandemi COVID-19 ini, Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah membuat basis data sementara untuk mengelola 
sinkronisasi data masyarakat yang terdampak. Mereka 
mengandalkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas 
Sosial Jawa Tengah (SIKS-DJ), yaitu aplikasi dengan berbagai 
modul untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Aplikasi ini 
dipakai untuk memperbaiki data penerima bansos pangan. 

Selain itu, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah juga 
mengembangkan situs web khusus yang memuat pengecekan 
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Basis data ini berisi 
data kesejahteraan sosial dengan berbagai kriteria pada masing-
masing individu dan rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah. 

Dengan sistem ini, proses penyeleksian penerima manfaat, 
verifikasi, validasi dan pencarian DTKS dapat diakses dengan 
cepat. Sistem ini juga mendorong masyarakat untuk menjadi 
lebih sadar teknologi sekaligus mendukung konsep digitalisasi 
informasi.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM, Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah bergerilya ke wilayah pedesaan, dengan melibatkan 
kader dan kepala desa. Koordinasi dilakukan dengan berbagai 
cara, salah satunya dengan membuat WhatsApp Group (WAG) 
yang berisi perwakilan beberapa pihak yang terkait dengan 
pembangunan daerah. Selain itu, sesekali dilakukan pertemuan 
secara daring.

Jawa Tengah: 
Memanfaatkan Teknologi 
Secara Optimal

PRAKTIK BAIK
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Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki 
program “Satu OPD Satu Desa Dampingan”. Program ini 
mendorong OPD kabupaten/kota untuk memperhatikan 
wilayah-wilayah kritis di Jawa Tengah yang harus didampingi 
di tengah pandemi ini
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Aktivitas menjemur kain di Desa Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
(Sumber: Bastian AS & Tim)
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II
KESADARAN Saat ini, dunia sudah menghadapi pandemi COVID-19 lebih dari 

setahun lamanya. Ini bukanlah waktu singkat. Masyarakat di 
berbagai belahan dunia terpaksa mengubah banyak kebiasaan 
mereka. Mulai dari cara kita bersosialisasi, bekerja, hingga 
menuntut ilmu. 

Di Indonesia, pemerintah menerapkan konsep Adaptasi Kebiasaan 
Baru (AKB) untuk meredam pandemi sekaligus mendorong 
keberlanjutan pembangunan. Konsep ini menitikberatkan pada 
inklusi protokol kesehatan ke dalam kegiatan sehari-hari. Di daerah, 
berbagai usaha telah dilakukan. Salah satunya dipaparkan dalam 
riset “Dampak Sosial Pandemi COVID-19”. Ketika angka kasus 
di Kota Gorontalo meningkat tajam, razia gabungan digalakkan 
oleh TNI, Polri, Satpol PP, dan Sekretariat Daerah hampir setiap 
hari. Pada September 2020, mereka mencatat hingga 523 orang 
melanggar peraturan wajib masker. Setelah razia yang intensif, 
bulan berikutnya angka pelanggaran ini turun hingga kisaran 200 
orang. 

“Untuk sementara kami lakukan seperti itu untuk menumbuhkan 
kesadaran masyarakat bahwa pakai masker ini perlu untuk 
menjaga orang lain maupun menjaga diri kita sendiri,” ujar Kepala 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo, Iskandar 
Moerad.8

Namun, tidak dipungkiri bahwa pelanggaran protokol kesehatan 
dan munculnya berbagai klaster COVID-19 masih terjadi di 
berbagai daerah. Di Sulawesi Selatan, misalnya, riset LOCALISE 
SDGs bertajuk “Pemulihan Ekonomi Pariwisata: Tinjauan Kebijakan 
dan Kemitraan di Tiga Lokasi dalam Konteks Pandemi COVID-19” 
menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat, terutama pelaku 
wisata mengenai dampak pandemi masih belum maksimal. Bahkan 
pada akhirnya, perilaku masyarakat yang belum taat protokol 
kesehatan mempersulit pemulihan pariwisata. Beberapa daerah 
wisata dinilai belum siap dengan protokol kesehatan, sehingga 
tidak mendapat izin reaktivasi pariwisata.9

Kondisi ini lalu menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas usaha 
pemerintah untuk menggaungkan bahaya COVID-19. Apa lagi yang 
harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong 
perubahan perilaku masyarakat agar taat protokol kesehatan di 
masa pandemi ini?

8 Riset 5, Dampak Sosial 
Pandemi COVID-19

9 Riset 2, Pemulihan Ekonomi 
Pariwisata: Tinjauan Kebijakan 
dan Kemitraan di Tiga Lokasi 
dalam Konteks Pandemi 
COVID-19
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Menciptakan Keseimbangan
Ada hal penting yang harus kita catat, seperti dipaparkan dalam riset 
LOCALISE SDGs lainnya, yang bertajuk “Kesadaran Kolektif sebagai 
Kunci dalam Membangun Ketahanan Masyarakat Saat dan Pasca 
Pandemi COVID-19”. Meskipun AKB pada dasarnya terpusat pada 
penerapan protokol kesehatan, pada kenyataannya hal ini membutuhkan 
keseimbangan antara dua hal, yaitu kepatuhan terhadap protokol dan 
pelaksanaan kebijakan yang mendukung pemulihan sosial-ekonomi.10

Riset ini menekankan bahwa dalam kondisi krisis, seperti masa pandemi, 
upaya komunikasi informasi yang tidak disokong oleh lingkungan 
yang mendukung (enabling environment), seperti penguatan aspek 
sosial ekonomi dan ketepatan sistem komunikasi, akan menghambat 
tumbuhnya perilaku sadar masyarakat. Karena itu, strategi komunikasi 
untuk membangun kesadaran masyarakat harus dilakukan bersamaan 
dengan pembangunan ketahanan sosial-ekonomi.

Strategi Komunikasi Berdasarkan Persepsi Risiko
Riset ini juga menekankan bahwa mengingat perbedaan tipologi dan 
konteks masyarakat, pemerintah daerah perlu menciptakan strategi 
komunikasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, 
serta dibuat berdasarkan persepsi risiko. Studi persepsi memberi
gambaran perilaku masyarakat setempat selama masa pandemi dan 
faktor utama yang mendorong perilaku tersebut. Persepsi risiko ini 
berfungsi sebagai tulang punggung strategi komunikasi di setiap daerah. 

Hasil analisis persepsi risiko ini berperan sebagai fondasi perumusan 
elemen-elemen strategi komunikasi, yaitu (1) konteks kesadaran yang 
ingin dibangun dan perubahan perilaku yang diinginkan, (2) kelompok 
masyarakat target komunikasi dan pemangku kepentingan terkait, 
(3) aktor yang menyampaikan informasi, (4) pengemasan informasi, 
(5) media penyampaian informasi, serta (6) kemitraan dan partisipasi 
masyarakat. 

Memperkuat Agen, Sistem, dan Kelembagaan
Kini sudah jelas bahwa lingkungan yang kondusif adalah adalah aspek 
penting dalam menciptakan kesadaran masyarakat. Karena itu, merujuk 
pada kerangka ketahanan dalam TPB, pemerintah harus memperkuat 
agen, sistem dan kelembagaan untuk membangun kesadaran 
masyarakat secara efektif. 

Agen adalah individu, rumah tangga, atau organisasi yang punya 
kapasitas untuk berinteraksi di dalam sistem serta mengambil 
keputusan berdasarkan informasi yang diterimanya. Sistem adalah 
kelompok komponen yang saling terkait dan membentuk mekanisme 

10 Riset 1, Kesadaran 
Kolektif sebagai Kunci dalam 
Membangun Ketahanan 
Masyarakat Saat dan Pasca 
Pandemi COVID-19
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kompleks. Kelembagaan adalah aspek yang mengkondisikan interaksi 
antara agen dan sistem dalam mencapai ketahanan; keduanya dapat 
menjadi lingkungan pendukung atau justru penghambat. 

Ada lima area kunci tempat kelembagaan harus diperkuat, untuk 
mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi 
ini. Area-area tersebut adalah (1) kemampuan ekonomi individu, keluarga 
dan pengkondisian lapangan usaha; (2) kualitas hunian masyarakat dan 
sarana publik; (3) pelayanan kesehatan untuk menjaga ketahanan fisik/
mental; (4) pelayanan pendidikan yang aman, kontinu, dan berorientasi 
ketahanan bencana; serta (5) inklusivitas dalam layanan teknologi 
informasi dan komunikasi.

Intervensi di Sektor Lain: Membangun Ketahanan Sosial-Ekonomi
Seperti dijelaskan di atas, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, 
kita tak bisa hanya mengandalkan strategi komunikasi. Faktor penting 
lainnya adalah membangun ketahanan sosial-ekonomi di masyarakat. 

Strategi komunikasi dapat mengubah perilaku masyarakat secara efektif 
bila didukung intervensi di sektor lain. Riset “Kesadaran Kolektif sebagai 
Kunci dalam Membangun Ketahanan Masyarakat Saat dan Pasca 
Pandemi COVID-19” memaparkan rekomendasi untuk membangun 
ketahanan sosial-ekonomi dalam masyarakat. 

Yang pertama adalah pengelolaan sistem perlindungan sosial yang 
adaptif dan kolaboratif. Sistem ini harus mampu mengidentifikasi 
target penerima bantuan sosial, bentuk bantuan yang dibutuhkan, dan 
instrumen penyaluran yang sesuai. Harus ada skema evaluasi yang 
dapat diadaptasi dengan siklus umpan balik singkat. Kolaborasi dengan 
lembaga penyedia data dapat membantu mengidentifikasi penerima 
manfaat sasaran. Perusahaan berbasis digital (seperti perusahaan peer-
to-peer lending) juga dapat menjadi mitra, sehingga pemerintah daerah 
dapat memperkaya dan mendigitalisasi data para penerima bantuan 
sosial dengan memakai basis data mereka.

Kedua, diversifikasi sistem pangan lokal. Hal ini akan membantu 
menciptakan ketahanan pangan dan menumbuhkan sistem ketahanan 
tubuh yang baik di masyarakat. Lalu, yang ketiga adalah peningkatan 
layanan sanitasi dan air bersih di area berisiko tinggi. Keempat, 
inklusi protokol kesehatan ke dalam penerbitan izin lingkungan dan 
pembangunan. Protokol kesehatan harus dijadikan salah satu syarat 
penerbitan izin. Misalnya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maupun izin operasional. 
Upaya inklusi ini dilakukan supaya pemohon izin membuat kajian risiko 
dan rencana mitigasi pandemi. 
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Klenteng Chandra Nadi di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
(Sumber: Bastian AS & Tim)
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III
KOORDINASI Ada berbagai tantangan yang terkait dengan koordinasi internal 

pemerintah, antar sektor, dan antar level pemerintah di masa 
pandemi ini. Semua pihak harus bekerja dengan efektif sepanjang 
waktu. Di masa-masa kritis, koordinasi yang optimal pun menjadi 
hal yang mutlak.

Di Provinsi Jawa Timur, misalnya. Angka kasus di provinsi ini 
sempat melonjak setelah tercatat peningkatan kasus di Kabupaten 
Bangkalan. Karena itu, sejak September 2020, Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur memberlakukan One Gate System, yang memungkinkan 
pasien dan rumah sakit di Jawa Timur mengetahui data rumah 
sakit yang memiliki angka Bed Occupancy Ratio (BOR) rendah. 
Sistem ini dibuat untuk membantu mengurai kepadatan di rumah 
sakit tertentu. Ketika angka okupansi RS terus menanjak naik 
setelah libur lebaran 2021, setiap tiga hari sekali para bupati dan 
walikota mengevaluasi dan mendiskusikan langkah-langkah untuk 
mendistribusikan jumlah pasien. Mereka juga membuat sistem 
zonasi, di mana rumah sakit dengan BOR melebihi 60 persen 
dikategorikan masuk zona merah. Menurut Gubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawansa, hal ini dilakukan untuk mitigasi internal 
rumah sakit yang berada di Provinsi Jawa Timur.11

Sementara itu, untuk mengatasi melonjaknya kasus COVID-19 pada 
pertengahan Juni 2021, Pemerintah Kota Jakarta Pusat menyiapkan 
hotel sebagai tempat isolasi terkendali bagi pasien COVID-19 
tanpa gejala. Penanganan pasien tanpa gejala selama menjalani 
isolasi mandiri di hotel ini menjadi tanggung jawab sejumlah 
instansi. Pasokan makanan bagi pasien di hotel ini ditangani oleh 
Suku Dinas Sosial, penyemprotan disinfektan dilakukan oleh Dinas 
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), dan 
pengelolaan limbah ditangani oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup.12

Peristiwa seperti ini menunjukkan pentingnya koordinasi di masa 
krisis seperti pandemi COVID-19. Dalam konteks pemerintahan, 
koordinasi dilakukan secara internal, antar sektor, dan antar level 
pemerintah. Untuk merespons pandemi COVID-19 dengan efektif, 
koordinasi di berbagai level ini harus berjalan dengan optimal.

Perlu Meningkatkan Kinerja
Riset LOCALISE SDGs menemukan beberapa kendala koordinasi 
di level pemerintah daerah. Yang pertama dipaparkan dalam riset 
“Realokasi Anggaran dan Penyesuaian (Refocusing) Program: 
Tantangan dan Respons Pemerintah Daerah Hadapi Pandemi”. 
Persoalan di tahapan realokasi anggaran, penyesuaian program, 
hingga realisasi anggaran berkisar di berbagai persoalan mendasar 

11 http://kominfo.jatimprov.
go.id/read/umum/gubernur-
lonjakan-kasus-covid-19-jatim-
pada-posisi-terkendali

12 https://id.berita.yahoo.com/
pemkot-jakpus-siapkan-hotel-
untuk-000750277.html
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seperti koordinasi antar lini pemerintahan, serta fleksibilitas kinerja 
pemerintah daerah. 

Misalnya, ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyesuaikan 
APBD dengan kebutuhan riil dan melapor pada Menteri Dalam Negeri 
(Mendagri). Hal ini sesuai dengan Instruksi Mendagri RI Nomor 1 Tahun 
2020, tanggal 2 April 2020. Namun, hasil penyesuaian ini ditolak karena 
ada peraturan baru pada 9 April 2020, yang meminta pemerintah daerah 
melakukan rasionalisasi APBD dengan mengurangi minimal 50 persen 
belanja modal dan 50 persen belanja barang dan jasa. Penolakan ini 
membuat realokasi anggaran harus direvisi, sekaligus menghambat 
realisasi anggaran.13

Selain itu, koordinasi juga terhambat oleh kepentingan dinas-dinas 
yang berbeda. Hal ini terlihat dari beberapa kendala di lapangan, 
seperti pertanggungjawaban dalam pengadaan barang dan jasa, serta 
terbenturnya kepentingan dinas-dinas yang berbeda. 

Selain itu, pemberlakuan sistem kerja daring di beberapa daerah juga 
mengurangi efektivitas koordinasi. Riset LOCALISE SDGs menunjukkan 
bahwa pemerintah daerah yang tidak memberlakukan sistem kerja 
daring memiliki rasio realisasi anggaran serta kecepatan proses 
penyusunan program yang lebih baik, bila dibandingkan daerah yang 
memberlakukan sistem kerja daring. Hal ini antara lain disebabkan 
karena tata kelola data yang belum terintegrasi dan belum seluruhnya 
tersedia secara daring, sehingga menghambat proses kerja.14 

Pentingnya Koordinasi yang Intensif
Sementara itu, beberapa kendala koordinasi lain juga dipaparkan dalam 
riset-riset LOCALISE SDGs. Di Kota Sawahlunto, program peningkatan 
kapasitas pariwisata bagi desa wisata belum sepenuhnya sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) 
Kesehatan di pedesaan pun butuh koordinasi lebih intensif. Di Desa 
Nglanggeran, kurangnya koordinasi menyebabkan kurangnya data dari 
OPD tentang jumlah tenaga kerja dan pariwisata. Di tingkat kabupaten, 
belum ada data potensi pariwisata untuk Kabupaten Gunungkidul, 
sehingga integrasi kawasan wisata dalam satu Kabupaten belum bisa 
diimplementasikan secara maksimal.15

DI Provinsi Lampung, riset “Dampak Sosial Pandemi COVID-19” 
menunjukkan bahwa koordinasi pada aspek kebencanaan fisik, yaitu 
kemungkinan terjadi banjir dan tsunami pada saat pandemi, masih 
diperlukan. Riset yang sama juga menunjukkan kebutuhan untuk 
koordinasi yang lebih efektif, untuk memastikan sinkronisasi data digital 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di Provinsi Lampung, 

13 Riset 3, Realokasi Anggaran 
dan Penyesuaian (Refocusing) 
Program: Tantangan dan 
Respons Pemerintah Daerah 
Hadapi Pandemi

14 Riset 3, Realokasi Anggaran 
dan Penyesuaian (Refocusing) 
Program: Tantangan dan 
Respons Pemerintah Daerah 
Hadapi Pandemi

15 Riset 2, Pemulihan Ekonomi 
Pariwisata: Tinjauan Kebijakan 
dan Kemitraan di Tiga Lokasi 
dalam Konteks Pandemi 
COVID-19
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prosedur yang dilakukan untuk memperbaiki data terlalu panjang, dari 
mulai desa hingga provinsi. Perlu ada penyederhanaan mekanisme, 
mulai dari level desa hingga pusat.16

16 Riset 5, Dampak Sosial 
Pandemi COVID-19

Komitmen Kuat di Provinsi 
PRAKTIK BAIK

Sulawesi Selatan

Koordinasi yang baik membutuhkan komitmen kuat dari 
berbagai pihak, seperti yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. 
Koordinasi antara pemangku kepentingan di provinsi ini terjadi 
dalam beberapa bentuk, dan berjalan dengan cukup efektif. 

Provinsi ini memiliki berbagai potensi pariwisata, baik untuk 
wisata alam, wisata sejarah, dan seni budaya. Tapi, seperti yang 
terjadi di berbagai lokasi wisata lainnya di masa pandemi, pada 
2020 lalu angka wisatawan turun drastis. 

Karena itu, Pemerintah Sulawesi Selatan mengadakan diskusi 
setiap dua minggu sekali dengan asosiasi pelaku pariwisata, 
perwakilan pemerintah, dan komunitas pariwisata. Diskusi 
yang juga melibatkan sektor keuangan seperti Bank Indonesia 
dan BUMN lainnya ini menciptakan beberapa inisiatif untuk 
membantu pemulihan wisata, seperti program pelatihan dan 
insentif dari pemerintah provinsi. 

Dinas Pariwisata berinisiatif menciptakan pusat informasi daring 
bagi wisatawan. Lalu, koordinasi antar dinas dilakukan, salah 
satunya dengan Bappeda, melalui program pemberian sembako 
bagi pelaku pariwisata yang terdampak pandemi. Ketika angka 
wisatawan masih minim, pemerintah setempat fokus menata 
kawasan wisata seperti Toraja, Bulukumba, dan Bantimurung. 
Mereka menggunakan waktu yang tersedia untuk meningkatkan 
kapasitas SDM bidang pariwisata serta membangun infrastruktur 
berupa jalan raya.

Ada juga organisasi bernama Generasi Pesona Indonesia 
(Genpi) yang kerap berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan. Organisasi yang 
strukturnya bersifat sukarela ini giat mempromosikan Sulawesi 
Selatan melalui media sosial. Mereka juga telah bekerja sama 
dengan pemerintah setempat dalam berbagai festival. 
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Memperkuat Koordinasi Data
Koordinasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih 
perlu diperkuat, terutama untuk memastikan kualitas dan ketersediaan 
data Jaring Pengaman Sosial (JPS). Riset LOCALISE SDGs bertajuk 
“Adaptasi Kebiasaan Baru: Sinkronisasi Kualitas Data untuk Jaring 
Pengaman Sosial” menunjukkan berbagai kendala dalam koordinasi 
kelembagaan saat proses konsolidasi data, terutama antara pemerintah 
pusat dan daerah. 

Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi memiliki program JPS dengan 
aturannya sendiri dan fokus pada wilayah masing-masing. Koordinasi 
antar sektor terjadi hanya pada level desa/kelurahan dan kabupaten/
kota. Sementara itu, koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota 
dengan pemerintah provinsi hanya dilakukan untuk mengakses bantuan 
dari pemerintah provinsi. 

Koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat hanya fokus untuk 
distribusi bantuan, bukan pada proses pendataan. Ketika riset tersebut 
dilakukan, belum ada integrasi pekerjaan yang cukup antara pemerintah 
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan verifikasi dan 
validasi oleh petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 
juga belum berjalan optimal. Koordinasi antara pelaksana sinkronisasi 
data belum bisa berjalan dengan baik karena ada pemahaman regulasi 
yang berbeda-beda.17 

Manajemen Polisentris
Untuk mengatasi berbagai kendala di atas, ada beberapa rekomendasi 
seperti yang dipaparkan dalam riset LOCALISE SDGs bertajuk “Adaptasi 
Kebiasaan Baru: Sinkronisasi Kualitas Data untuk Jaring Pengaman 
Sosial”. Salah satunya adalah menguatkan koordinasi dengan 
menerapkan manajemen polisentris. Ini adalah bentuk pengelolaan 
pemerintahan di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk 
membuat keputusan, serta berinovasi sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhan lokal. 
Dalam model ini, peran pemerintah pusat adalah sebagai pihak yang 
mengontrol, untuk memastikan strategi dan capaian pembangunan. 
Model manajemen ini mensyaratkan koordinasi yang dilakukan secara 
fleksibel. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemerintah daerah 
mampu menerapkan pengetahuan dan pemahaman lokal dalam praktik 
pemerintahan sehari-hari. 

17 Riset 4, Adaptasi Kebiasaan 
Baru: Sinkronisasi Kualitas Data 
untuk Jaring Pengaman Sosial



25Denyut Dunia yang Tak Lagi Sama

Penerapan manajemen polisentris memungkinkan pemerintah daerah 
untuk mengambil keputusan dan membuat inovasi sesuai karakter 
wilayah masing-masing. Model ini tepat untuk karakter manajemen yang 
adaptif (yang menuntut respons cepat atas perubahan, terutama pada 
saat terjadi bencana).

Penguatan manajemen di sini fokus pada dua aspek berbeda, yaitu aspek 
koordinasi dan aspek kemitraan. Berangkat dari konsep manajemen 
adaptif, pengaturan kelembagaan dilakukan secara polisentris dengan 
prinsip pengambilan keputusan yang otonom, kolaboratif fleksibel 
berbasis pada pembelajaran, dan beroperasi pada berbagai skala. Skala 
cakupan ini adalah tingkat lokal, regional, hingga pusat. 



26 Denyut Dunia yang Tak Lagi Sama

Pembangkit listrik dengan teknologi Energi Baru Terbarukan (EBT) di 
Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan

(Sumber: Bastian AS & Tim)
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IV
KEMITRAAN Kelima riset yang telah dilakukan LOCALISE SDGs memaparkan 

berbagai bentuk kemitraan multi pihak yang saat ini terjadi di 
berbagai daerah di Indonesia. Definisinya, seperti dijelaskan dalam 
panduan dari Bappenas, adalah “hubungan antara berbagai pihak, 
pemerintah dan non-pemerintah, yang bersifat sukarela dan 
kolaboratif di mana seluruh pemangku kepentingan setuju untuk 
bekerja sama mencapai tujuan bersama atau menjalankan kegiatan 
dan berbagi resiko, tanggung jawab, sumber daya dan keuntungan 
bersama.”18 

Di Indonesia, salah satu contoh kemitraan multi pihak dalam 
bidang pariwisata terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemitraan 
yang dikaji dalam riset “Pemulihan Ekonomi Pariwisata: Tinjauan 
Kebijakan dan Kemitraan di Tiga Lokasi dalam Konteks Pandemi 
COVID-19” ini melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten, serta insiatif pariwisata berbasis masyarakat. Saat 
ini di Sulawesi Selatan tercatat ada enam konsorsium kemitraan 
multi pihak yang sedang berjalan, antara lain di Pulau Selayar dan 
Kabupaten Tana Toraja. Pembenahan infrastruktur dan ekonomi 
dilakukan dengan melibatkan OPD di level kabupaten dan provinsi, 
pemerintah desa, perwakilan masyarakat, serta pihak swasta.19

Selain itu, riset “Dampak Sosial Pandemi COVID-19” mencatat 
kemitraan multi pihak bernama Kolaborasi Sosial Berskala 
Besar (KSBB) yang disokong oleh jaringan Jakarta Development 
Collaboration Network (JDCN). Kemitraan multi pihak ini dapat 
berjalan di saat pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan media 
digital. Platform kolaborasi digital ini menghasilkan output berupa 
sistem pemantauan kolaborasi yang berisi sistem pengajuan 
dan penilaian proposal kolaborasi, termasuk pelaksanaan dan 
pemantauan pencapaiannya.20

Di Provinsi Jawa Tengah, kita bisa melihat kemitraan multi pihak 
antara Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Sampoerna Retail 
Community (SRC), dan PT. Pos Indonesia untuk distribusi bantuan 
JPS. Kerja sama ini menjadi salah satu kegiatan Corporate 
Social Responsibility (CSR) sekaligus Tanggung Jawab Sosial 
Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Seperti dijelaskan dalam riset 
“Adaptasi Kebiasaan Baru: Sinkronisasi Kualitas Data untuk Jaring 
Pengaman Sosial” kemitraan seperti ini akan mendorong multiplier 
effect system. Beberapa perusahaan besar di Jawa Tengah pun 
berkontribusi melalui Forum CSR tersendiri. Kemitraan mereka 
dengan pihak Provinsi Jawa Tengah khususnya dilakukan dalam 

18 https://localisesdgs-indonesia.
org/asset/file/2018/08/bappenas-
draft-ii-panduan-kmp.pdf

19 Riset 2, Pemulihan Ekonomi 
Pariwisata: Tinjauan Kebijakan dan 
Kemitraan di Tiga Lokasi dalam 
Konteks Pandemi COVID-19

20 Riset 5, Dampak Sosial Pandemi 
COVID-19
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bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi, 
pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pengelolaan lingkungan. 
Angkanya telah mencapai sekitar Rp59,192 milyar.21

Karakteristik Kemitraan Multi Pihak
Ada beberapa karakteristik kemitraan multi pihak yang penting untuk 
diketahui. Hal ini dijelaskan dalam riset “Pemulihan Ekonomi Pariwisata: 
Tinjauan Kebijakan dan Kemitraan di Tiga Lokasi dalam Konteks 
Pandemi COVID-19”.

Yang pertama, fokus kemitraan terletak pada bagaimana mengatasi 
tantangan sosial dan kemaslahatan bersama melalui kerja sama 
jangka panjang. Kedua, ada beberapa representasi dalam kemitraan 
ini. Setidaknya tiga dari empat kelompok pemangku kepentingan 
(pemerintah, sektor swasta, Lembaga Sosial Masyarakat/non-profit, dan 
akademisi) ini secara sukarela bergabung dalam kemitraan tersebut dan 
salah satunya berasal dari sektor non-profit. 

Karakteristik kemitraan multi-pihak selanjutnya adalah kesetaraan. 
Seluruh pemangku kepentingan harus terlibat secara setara dalam 
kemitraan ini. Lalu, karakteristik terakhir adalah bahwa bentuk kemitraan 
melibatkan derajat kelembagaan dan kemandirian (independence).

Memaksimalkan Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat
Meski bisa dikatakan berhasil di beberapa daerah, temuan riset 
LOCALISE SDGs juga menunjukkan masih ada yang harus dibenahi 
dalam kemitraan multi pihak di beberapa daerah. 

Riset “Adaptasi Kebiasaan Baru: Sinkronisasi Kualitas Data untuk Jaring 
Pengaman Sosial” yang dilakukan di lima daerah di Indonesia (Provinsi 
Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten 
Sragen, dan Kota Tanjungpinang) menyimpulkan bahwa pemerintah 
telah memiliki kemampuan belajar dan kerja sama dengan pihak lain 
dengan model kemitraan yang setara dan mandiri. Kemitraan seperti ini 
dilakukan dengan lembaga pendidikan tinggi dan pihak swasta (misalnya 
asosiasi usaha). Meski begitu, kemitraan dengan organisasi masyarakat 
belum dilakukan secara maksimal. Padahal Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dan organisasi massa lainnya dapat diberi peran 
penting dalam proses input data, pemantauan, dan evaluasi.

Salah satu contohnya terjadi di Kota Makassar. Para petugas di tingkat 
kelurahan belum bisa melakukan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Masalah ini bisa diatasi dengan 
melibatkan LSM setempat, seperti Yayasan Swadaya Mitra Bangsa 
(Yasmib) Makassar, untuk mendukung sinkronisasi data.22 

21 Riset 4, Adaptasi Kebiasaan 
Baru: Sinkronisasi Kualitas Data 
untuk Jaring Pengaman Sosial

22 Riset 4, Adaptasi Kebiasaan 
Baru: Sinkronisasi Kualitas Data 
untuk Jaring Pengaman Sosial
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23 https://baznas.go.id/
pendistribusian/?option=com_
content&view=article&id=2947

24 https://baznas.go.id/Press_
Release/baca/Presiden_Dukung_
Dana_Zakat_BAZNAS_Bantu_
Tangani_Covid-19/547

Kemitraan yang Inklusif
Untuk mendorong kemitraan multi pihak yang lebih baik di Indonesia, 
salah satu hal yang ditekankan oleh riset LOCALISE SDGs adalah 
inklusivitas. Pemerintah daerah harus meningkatkan kemitraan yang 
lebih inklusif, untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB) dengan data yang terpadu, mutakhir dan mudah diakses oleh 
masyarakat. 

Patut dicatat bahwa dalam proses pembangunan, kelompok rentan 
(perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat) butuh 
lebih banyak perhatian. Untuk memastikan tak ada seorang pun yang 
ditinggalkan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, pemerintah 
daerah harus menjalin kemitraan dengan masyarakat dan organisasi 
masyarakat sipil. Kemitraan yang baik akan memastikan proses 
pendataan, verifikasi, validasi, hingga penetapan penerima dan distribusi 
JPS yang inklusif.

Potensi Lembaga Filantropi
Poin lainnya yang patut dibahas adalah kemitraan lembaga filantropi 
dengan pemerintah daerah. Berbagai lembaga filantropi menyimpan 
potensi sebagai mitra pemerintah di masa pandemi ini, terutama yang 
terkait JPS. Kesamaan esensi, antara lembaga filantropi dan pemerintah 
daerah yang menyalurkan JPS, menjadi alasan membangun jejaring 
kemitraan. Hal ini dipaparkan dalam riset “Realokasi Anggaran dan 
Penyesuaian (Refocusing) Program: Tantangan dan Respons Pemerintah 
Daerah Hadapi Pandemi”. 

Salah satu contohnya adalah terlibatnya Badan Amil Zakat Nasional 
(Baznas) dalam program penanggulangan dampak pandemi. Sebagai 
elemen pendukung anggaran pemerintah daerah di masa pandemi ini, 
zakat memiliki kelebihan karena mekanisme likuidasinya fleksibel. 

Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah menyusun enam klaster 
sebagai penerima zakat, seperti klaster buruh informal, buruh formal, 
korban PHK, dan pengangguran.23 Lalu, di masa pandemi COVID-19 ini, 
zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya yang dikelola 
oleh Baznas Pusat difokuskan untuk membantu penanganan COVID-19, 
baik dalam bentuk bantuan kesehatan maupun bantuan sosial dan 
ekonomi.24
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PRAKTIK BAIK

Desa Wisata di 
Nglanggeran

Desa Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, adalah salah satu 
daerah yang sukses menerapkan pola kemitraan dalam proses 
pembangunan desa wisata mereka. Proses di desa ini dilakukan 
secara bertahap. 

Inisiatif ini dimulai dari sekelompok pemuda setempat yang 
memperhatikan isu-isu lingkungan di desa mereka. Tak 
lama, diskusi mereka mengerucut menjadi kemungkinan 
mengembangkan Nglanggeran menjadi desa wisata untuk 
mengembangkan ekonomi desa sekaligus menjaga lingkungan. 
Setelah kelompok pemuda ini resmi menjadi Pokdarwis, 
perubahan terus bergulir. Mereka menjalin kerja sama dengan 
berbagai OPD di Kabupaten Gunungkidul, seperti Dinas 
Pariwisata dan Dinas Koperasi dan UMKM. Seiring berjalannya 
waktu, Pemerintah Provinsi DIY pun turut serta untuk 
membangun infrastuktur di Desa Nglanggeran, terutama untuk 
mengembangkan Embung Nglanggeran dan wisata Gunung Api 
Purba. 

Fokus wisata Nglanggeran adalah wisata alam dan pengalaman 
lokal. Kedua poin ini dikemas sebagai karakteristik kunci 
dalam promosi wisata mereka. Dengan fokus yang spesifik dan 
pengelolaan yang konsisten, angka wisatawan di Nglanggeran 
pun mulai meningkat.

Melihat signifikansi perkembangan Desa Wisata Nglanggeran, 
beberapa BUMN seperti Bank Indonesia dan Bank Mandiri 
pun turut berkontribusi. Akademisi dari Badan Penelitian 
Teknologi Bahan Alam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(BPTBA LIPI) ikut serta mengembangkan kudapan cokelat khas 
Nglanggeran, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) 
mengidentifikasi flora dan fauna di Desa Nglanggeran, dan 
Fakultas Biologi Universitas Islam Negeri (UIN) mengembangkan 
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edukasi wisata alam. Dari sektor swasta, ada peran agen-
agen perjalanan yang mengemas wisata di Nglanggeran 
dalam berbagai paket tur, mulai dari tur edukasi, tur alam, 
hingga paket homestay. 

Menilik keterlibatan banyak pihak dan proses organik yang 
berjalan secara bottom-up, pengembangan Desa Wisata 
Nglanggeran ini berkembang dalam skema kemitraan 
pentahelix yang memungkinkan perkembangan holistik 
serta mengintegrasikan karakteristik serta tradisi utama 
masyarakat Nglanggeran.

Infografik: Pola Kemitraan Desa Nglanggeran
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V
KESIMPULAN Seluruh riset yang telah dihasilkan melalui program LOCALISE SDGs 

menunjukkan empat aspek penting yang perlu menjadi prioritas 
dalam menciptakan proses pemulihan pandemi yang efektif di 
Indonesia. Keempat aspek ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM), 
kesadaran, koordinasi, dan kemitraan. 

Tentu, transformasi dalam keempat aspek krusial ini tidak bisa 
dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu, perlu ada komitmen 
kuat dari kepala daerah serta jajarannya, untuk memastikan 
terjadinya akselerasi perubahan yang mumpuni. Masing-masing 
aspek ini memiliki peran penting dalam membangun fondasi yang 
lebih tangguh, tidak hanya di masa pandemi COVID-19 tapi juga 
dalam menghadapi ancaman-ancaman lain yang mungkin terjadi di 
Indonesia pada masa mendatang.
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Pagoda Vihara Buddhagaya yang terletak di Kota Semarang menjadi ikon 
Jawa Tengah dan simbol keberagaman umat beragama. 

(Sumber: Bastian AS & Tim)
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